
   
     

De sector openbaar primair onderwijs van Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft 17 basisscholen in 
de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond, met ongeveer 1550 leerlingen.  
 

OBS Usquert is één van onze basisscholen en gevestigd in Usquert. Voor deze school 
zoeken wij per direct een enthousiaste 
 

leerkracht groep 7-8    

voor 0,4000 fte  

(uitbreiding met werkzaamheden in de flexpool is mogelijk) 

 
Over OBS Usquert 
Obs Usquert is een reguliere openbare school voor primair onderwijs. Op dit moment gaan 
er rond de 75 leerlingen naar school en werken we in combinatie groepen. We hebben 
kenmerken van een dorpsschool en zijn van grote betekenis voor het dorp.  

We vragen van jou:  

 Ervaring in of affiniteit met de bovenbouw 

 Ervaring met het werken in een combinatiegroep 

 Dat je de leerling centraal en als startpunt voor je onderwijs kunt stellen 

 Een positieve open houding ten opzichte van leerlingen, ouders en collega’s 

 De bereidheid je kennis en ervaringen te delen 

 Ervaring met een gedifferentieerde instructie en verwerking 

 Dat je vanuit onderzoek en analyse het onderwijs kunt vormgeven 

 De bevoegdheid tot het geven van gymnastiek, of de bereidheid deze opleiding te 
gaan volgen 

Wij bieden:  

 Een enthousiast team, leerlingen en ouders 

 Een lerende organisatie, werkend aan ontwikkeling 

 Ruimte voor ontwikkeling 

 Een coach op je nieuwe werkplek  

  

http://obsusquert.nl/


Functie informatie:  

 Salaris conform schaal LA - CAO Primair Onderwijs  

 omvang van de aanstelling is 0,4000 fte (eventuele uitbreiding met 
invalwerkzaamheden in onze flexpool is mogelijk) 

 Ingangsdatum: per direct 

 Een tijdelijke aanstelling tot 1 augustus 2019 met uitzicht op een vast dienstverband  

 Een detacheringsconstructie is bespreekbaar  

Meer weten?  
OBS Usquert heeft een eigen website www.obsusquert.nl. Voor meer informatie over de 
vacature en/of procedure kun je contact opnemen met de heer G.J. Enting (directeur), 
telefoonnummer school: 0595-423690, mobiel: 06-30182895 of mail naar 
gj.enting@lauwerseneems.nl 

Interesse?  
Wij nodigen je uit jouw sollicitatiebrief met CV en vermelding van referenties, uiterlijk 9 
september 2018 per mail te sturen naar OBS Usquert  t.a.v. de heer G.J. Enting via 
obsusquert@lauwerseneems.nl  
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